
وآيات األنبياء أنواع كثرية جيمعها أا معنوية وحسية ؛ وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا فصال قيما جدا جدا يف 

آخر كتابه " اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح " ذكر فيه آيات النيب عليه الصالة والسالم وقال: إن اآليات 

وأرضية ؛ وضح توضيحا كامال وأن من أعظم آياته بل أعظم آياته هذا  نوعان: حسية ومعنوية ، واحلسية آفاقية

( وإنما الذي أوتيته القرآن الذي كان آية يف وقته وفيما بعد إىل يوم القيمة ؛ وهلذا قال عليه الصالة والسالم: 

اء انتهت حبيام ألن القرآن بقي وآيات األنبيوحي أوحاه اهللا إلي فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيمة ) 

  فقط ما لبث أقوام أن حرفوا الكتب من بعده ال أهل التوراة وال أهل اإلجنيل وال أهل الكتب األخرى .

  ما الفرق بني اإلرادة واإلذن يف حق البارئ سبحانه ؟ السائل :

هذه  ؛ت أن تفعل وأذن ،ال ، متقاربات ؛ لكن اإلذن أبلغ يف التأثري ؛ فمثال أنا أريد منك أن تفعل  الشيخ :

   وجل متقاربة . أبلغ وإمنا بالنسبة لصفات اهللا عز

  ؟، ويف خلق اهللا وخلق املخلوق عن صنع عيسى عليه الصالة والسالم الطائرة  السائل :

ال، خلق املخلوق ، كل إنسان يستطيع أن يأيت بشيء ويصنعه ؛ هو ما أوجد ، أصلح من طني والطني  الشيخ :

    جل من قبل صنعه على شبه طائر .من خملوق اهللا عزو 

(( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

اء قال اتقوا ممسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مآئدة من الس

نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من اهللا إن كنتم مؤمنين قالوا 

الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآية 

أعذبه  منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال اهللا إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا ال

   أحدا من العالمين )) .

 (( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

"  (( أن آمنوا بي ))وقوله:  " إذ " على حسب ما مر علينا مفعول لفعل حمذوف ، التقدير: اذكر إذ أوحيت  .

إذا وقعت بعد فعل تضمن معىن القول دون حروفه مسيت تفسريية ، والوحي فعل متضمن أن " هنا تفسريية ألا 

ألن هنا يعرا أهل النحو ))  اصنع الفلك(( أوحينا إليك أن ملعىن القول دون حروف ؛ ولذلك قوله تعاىل: 

هو معطوف على أعاد حرف اجلر يف قوله: (( وبرسويل )) و  (( أن آمنوا بي وبرسولي ))على أا تفسريية ؛ 

ألنه إذا عطف على ضمري متصل فإنه يؤتى حبرف اجلر الذي كان يف املعطوف عليه ؛ هذا هو  (( بي ))قوله: 

(( واتقوا اهللا الذي تساءلون به األشهر يف اللغة العربية ؛ ورمبا خيرج الكالم عن األصل مثل قوله تعاىل: 



ومل يقل:  (( وكفر به والمسجد الحرام ))ومثل قوله:  ألرحام ))(( واعلى قراءة ؛ والقراءة املشهورة  واألرحام ))

وما ؛ وإال فاألصل أنه إذا أضيف إىل فإنه يعاد حرف اجلر ؛ (( قالوا آمنا )) هذا جواب (( أن آمنوا به )) ؛ 

ـ جيوز أن تضعف النون وأن ال تضعف  (( بأننا مسلمون ))جيوز يف مثل هذا ـ أي  (( واشهد بأننا مسلمون ))

وقد  (( بأنا مسلمون ))، إن ضعفت فالبد من اإلتيان بالضمري " بأننا " وإن تضعف أدغمت النون فصارت 

حمذوف والتقدير: اذكر  هذه أيضا مجلة استئنافية عامل " إذ " (( إذ قال الحواريون ))  جاء ذلك  يف القرآن .

عيسى منادى وهو يف مثل هذا مبين على الضم يف حمل نصب ؛ ولكن  بن مريم )) (( يا عيسىإذ قال احلواريون 

جاء وهي صفة أو عطف بيان منصوبة ولن تتبع موصوفه ؛ ملاذا ؟ ألا مضافة ؛ وهلذا تقول: يا زيد بن عبد اهللا 

فإذا كان العامل لو ، وال تقول: يا زيد بن عبد اهللا ؛ ألن هذا لو سلط عليه العامل ـ أعين املضاف ـ لنصبت ؛ 

سلط عليه مباشرة لنصبه فكيف والعامل مل يسلط عليه إال بالواسطة ، واسطة أيش ؟ املعطوف عليه عطف بيان 

(( هل تستطيع ربك وقراءة:  (( هل يستطيع ربك ))؛ قراءة:  نافيها قراءت يستطيع ربك ))(( هل  أو بدل .

فهي فعل  (( هل تستطيع ربك ))هي فعل وفاعل ؛ وأما ف(( هل يستطيع ربك )) وكالمها سبعية ؛ أما  ))

(( أو ينزل علينا مائدة  وفاعل متصل ومفعول به ؛ الفاعل املتصل " يستطيع " يعود على من ؟ على عيسى .

جار وجمرور صفة ملائدة وذلك ألن اجلار وارور والفعل إذا أتى بعد (( من السماء )) قوله:  من السماء ))

(( إن كنتم قوله:  (( اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين ))قال:  صفة وإن أتى بعد املعرفة فهو حال .النكرة فهي 

(( اتقوا اهللا )) ألن اإلميان حيمل على التقوى وهي شرط يف قوله:  (( اتقوا اهللا ))هذه متعلقة بقوله:  مؤمنين ))

هل هو الوحي الشرعي أو الوحي الكوين هنا  (( وإذ أوحيت إلى الحواريين )) (( أوحيت ))قوله تعاىل:   .

اإلهلامي ؟ يف هذا قوالن للعلماء ؛ فمنهم من قال: إنه وحي الشرع يعين أوحيت إليهم بواسطة عيسى وإال من 

املعلوم أن الوحي الشرعي ال يكون إال لألنبياء والرسل ؛ لكن أوحيت إليهم شرعا بواسطة نبيهم عيسى عليه 

(( وأوحينا إلى أم موسى أن كان وحيا كونيا فاملراد به اإلهلام كما يف قوله تعاىل:   ؛ أما إذاالصالة والسالم 

أن اتخذي  (( وأوحى ربك إلى النحلأوحينا وحي إهلام أو وحي شرع ؟ إهلام ، وكما يف قوله تعاىل:  أرضعيه ))

ائل: أال ميكن أن حنمل اآلية فإن قال ق هذا وحي إهلامي وهو وحي كوين ألنه يتعلق باخللق . من الجبال بيوتا ))

؟ اجلواب: نعم وال بلى ؟  على املعنيني مجيعا ؟ فيكون اهللا أوحى إىل نبيهم عيسى أن يبلغهم ذلك وأهلمهم قبوله

،  احلواريون هم اخللص من األصحاب (( الحواريين ))وقوله:  بلى ميكن أن حيمل الوحي على املعنيني مجيعا .

فاحلواريون  نبي حواري وحواريي الزبير بن العوام رضي اهللا عنه ) ( لكلوقد قال النيب عليه الصالة والسالم: 

وهم اخللص ،  هم اخللص من األصحاب ؛ وتأمل كيف كان هؤالء هم اخللص من أصحابه ماذا صنعوا بعد ذلك



و قرنت اخللص من قوم موسى لوجدت الفرق اقرن هؤالء اخللص باخللص من هذه األمة جتد الفرق العظيم كما ل

العظيم بينهم وبني اخللص من هذه األمة مما يدلك على فضل هذه األمة اليت اختارها اهللا إلتباع هذا الرسول 

اإلميان باهللا عزوجل يتضمن اإلميان بوجوده  (( أن آمنوا بي وبرسولي ))؛  الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه

إلميان بألوهيته واإلميان بأمسائه وصفاته ، يعين تضمن أربعة أشياء ؛ فاإلميان بوجوده ضد أولئك واإلميان بربوبيته وا

الشيوعيني الذين يقولون ليس هناك رب وإمنا هي طبائع تتفاعل وينتج بعضها بعضا وإال فال رب ـ نعوذ باهللا ـ 

د على من يقولون إن اهللا سبحانه وتعاىل له معني ألم قد ختموا على قلوم نسأل اهللا العافية ؛ اإلميان بربوبيته ر 

(( قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون يف خلق أو له شريك ؛ وهلذا نفى اهللا تعاىل ذلك يف قوله: 

مثقال ذرة في السموات وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وال تنفع الشفاعة 

اإلميان بربوبيته  ... باأللوهية رد على الذين جعلوا مع اهللا إهلا آخر يعبدونه كما يعبدون  ه ))عنده إال لمن أذن ل

اهللا كمشركي قريش ؛ اإلميان بأمسائه وصفاته رد على طائفتني: معطلة وممثلة ، املمثلة أشركوا باهللا فقالوا مثال: إن 

هؤالء مشركون ؛ الثاين: معطلة الذين نفوا الوجه  ؛بهها هللا وجها كوجوهنا وله يد كأيدينا وله عني كأعيننا وما أش

(( ما علمت من قول فرعون:  والنزول واالستواء وما أشبه ذلك ؛ هؤالء معطلون ، هلم نصب العني والقدماليد و و 

وإن كانوا ال يشركون يف األلوهية لكن أشركوا , والذين كانوا ال يعطلون األلوهية لكنهم  لكم من إله غيره ))

يعطلون األمساء والصفات ؛ فمن آمن برب ال يوصف بسمع وال بصر وال حكمة وال عزة وال قوة وال جميء وال 

استواء هل آمن برب حقيقة ؟ ال ؛ إذا اإلميان باهللا عزوجل يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده ، اإلميان بربوبيته ، 

أي عيسى عليه الصالة  (( وبرسوله )) .االنفراد ذه األشياء  اإلميان بألوهيته ، اإلميان بأمسائه وصفاته ؛ واملراد

والسالم واإلميان برسول واحد يتضمن أمرا باإلميان جبميع الرسل ؛ اإلميان برسول واحد يتضمن اإلميان جبميع 

(( كذبت قوم نوح وجل:  الرسل ؛ ألن تكذيب رسول واحد تكذيب جبميع الرسل ؛ أمل تقرأوا قول اهللا عز

(( كذبت قوم نوح وهل أحد من الرسل قبل نوح ؟ ال ، ما فيه رسول قبل نوح ومع ذلك قال:  المرسلين ))

ألنه إذا كذب بواحد من جنس فقد كذب باجلنس كله ؛ إذا آمنوا بعيسى فقد آمنوا جبميع الرسل ،  المرسلين ))

قالوا بألسنتهم آمنا  (( قالوا آمنا )).  آمنوا جبميع الرسل ومنهم حممد عليه الصالة والسالم ألن عيسى بشر به

(( قالوا ملن هللا أو لعيسى ؟ إذا كان عيسى هو الذي أمرهم سيقولون لعيسى آمنوا ،  (( واشهد بأننا مسلمون ))

فأقروا واستشهدوا وإذا أقر اإلنسان واستشهد صار استشهاده غريه مانعا له من اإلنكار واشهد بأننا مسلمون )) 

ن اإلنسان قد يقر بنفسه لكن إذا مل يكن عنده من يشهده عليه رمبا ينكر ؛ لكن هم أقروا فيما بعد ؛ أل

أي عيسى ؛ أما إذا   (( قالوا ))، استشهدوا من ؟ استشهدوا عيسى إذا كان املراد بقوله:  بألسنتهم واستشهدوا



أي منقادون هللا  بأننا مسلمون )) ((كان املراد أم قالوا هللا عزوجل فإن املستشهد هنا هو اهللا تبارك وتعاىل 

وناهي ، واعلم أن اإلسالم إذا أطلق مشل اإلميان واإلميان إذا  ، وال انقياد إال بإميان بأن اهللا تعاىل آمر عزوجل

أطلق مشل اإلسالم وإذا اجتمعا صار اإلسالم عالنية واإلميان سرا يعين اإلسالم األعمال الظاهرة من أقوال اللسان 

 (( إذ قال الحواريون ))  وارح واإلميان األعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وحبها ورجائها وغريها .وأفعال اجل

انظر إىل هذا اخلطاب  (( يا عيسى بن مريم ))يعين اذكر يا حممد إذ قال احلواريون املنتخبون من قوم عيسى : 

يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا (( اجلاف ، مل يقولوا: يا رسول اهللا أو يا نيب اهللا ؛ قالوا: 

هذا فيه إشكال عظيم على هذا ... ؛ ألن شكهم يف قدرة  )) هل يستطيع أن ينزل(( مائدة من السماء )) 

اهللا يستلزم الكفر ؛ فلهذا أشكل على أهل العلم كيف يقولون هذا وهم احلواريون ؟ فنقول يف اجلواب عن هذا: 

عة على اإلرادة ، وهذا سائق يف كالم العرب تقول لصاحبك: يا فالن هل تستطيع متشي إما أن حتمل االستطا

(( هل يستطيع معي إىل فالن سأزوره ، وأنت تعرف أنه يقدر ؛ لكن املراد هل تريد أن متشي معي ؛ فيكون 

مة لكن قد قدرة العاأي هل يريد وليس عندهم شك يف كونه قادرا عزوجل ؛ جواب آخر: هم مؤمنون ب ربك ))

حيصل عند اإلنسان شك يف قدرة خاصة كحال الرجل الذي قال ألهله وكان مسرفا على نفسه: إذا أنا مت 

فأحرقوين مث ذروين يف اليم ـ يعين يف البحر ـ فو اهللا لئن قدر اهللا علي ليعذبين عذابا ال يعذب أحدا من العاملني ) 

نه قادر لكن على سبيل العموم أما على هذا الفعل بعينه الرجل خائف أو ال ؟ خائف هللا ، وليس عنده شك بأ

فإنه يقول لعله إذا أحرق وذر يف اليم ال يقدر اهللا عليه ؛ فصار اجلواب على هذا من وجهني ؛ الوجه األول: أن 

تكون االستطاعة مبعىن اإلرادة ؛ الوجه الثاين: أن تكون عنده إميان بقدرة اهللا على كل شيء لكن التفصيل قد 

يرتدد اإلنسان يف حصوله وحيتاج إىل زيادة الطمأنينة ؛ انظر إىل زكريا وانظر إىل مرمي ملا بشره اهللا تعاىل بأنه 

كيف   (( أنى يكون لي غالم وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ))سيهبه ولدا ماذا قال ؟ قال: 

(( يعين ...  وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ))(( كذلك قال ربك هو علي هين يصري هذا ؟ قال اهللا له: 

  إذا قادر على أن خيلق ولدا؛ ومع هذا طلب آية على حتقق ما بشر به . خلقتك ولم تك شيئا ))

ليس من االستطاعة اليت هي ضد العجز بل هي من االستطاعة  (( هل يستطيع ))فيه رأي آخر ثالث يقول: 

ذا سألته أن ينزل علينا املائدة أو ال يطيع ؟ وهذا القول يرجع إىل املعىن اليت هي اإلطاعة يعين هل يطيعك ربك إ

فيكون االستطاعة هنا ليست األول وهو اإلرادة ؛ ألن اإلرادة مبعىن االنقياد ؛ فاملعىن هل إذا سألت ربك يطيعك 

اتقوا  ن كنتم مؤمنين ))(( قال اتقوا اهللا إ من الطوع والقدرة ولكن من باب اإلطاعة وهي االنقياد إذا سألته .

اهللا يعين امتنعوا عن هذا الطلب أو عن هذا السؤال الذي يتضمن الطب (( إن كنتم مؤمنني )) يعين مؤمنني 



بقدره راضني بقضائه إن أغناكم أغناكم وإن أعدمكم أعدمكم ألن املؤمن حقا واملتقي حقا يرضى بقضاء اهللا 

(( هل ؛ أما على قراءة  (( يستطيع ))العالية ؛ هذا على قراءة  وقدره وال يسأل أشياء تكون خارجة عن نطاق

فاملعىن: هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؛ فيكون االستطاعة هنا  تستطيع ربك ))

عائدة إىل من ؟ إىل عيسى يعين هل تستطيع أن تسأل اهللا أو تستحيي فال تسأل ؛ وعلى هذه القراءة ليس هناك 

(( أن ينزل علينا وقوله:  إشكال ـ و احلمد هللا ـ على القراءة األوىل عرفتم الوجوه اليت جياب ا عن اإلشكال .

املائدة تطلق أحيانا على الطعام ، واألصل أا تطلق على الكرسي الذي يكون عليه الطعام  مائدة من السماء ))

ـ واهللا أعلم ـ املراد األنواع مجيعا يعين كرسي طعام وهو خوان ، هذا األصل لكن قد تطلق على الطعام ؛ وهنا املراد 

يعين أخربوه بالسبب أم سألوا هذا السؤال  (( قالوا نريد ))  أي من فوق . (( من السماء ))وعليها الطعام ، 

ها إذا هم جياع ، هم جياع ؛ وهو يشبه من بعض الوجوه وإن كان أحسن من (( نريد أن نأكل منها ))العجيب 

 : (( أدع لنا ربك يخرج مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ))ما قال قوم موسى له 

 (( تطمئن )) (( وتطمئن قلوبنا ))ثانيا:  (( نريد أن نأكل منها ))لكن هؤالء طلبوا شيئا ينزل من السماء 

كيف نعلم أن   أن قد صدقتنا ))(( ونعلم لث: تستقر وال يكون فيها قلق وال ريب ، هذا الغرض الثاين ؛ الثا

صدقتنا ؟ نعم هو قال هلم إين رسول اهللا فإن جاء بآيات بينة فقد صدقه وإن مل يأت فلم يصدقه ؛ لكن كيف 

، نزداد علما يقولون ونعلم أن قد صدقتنا وهم قد صدقوه ؟ هذا إشكال لكن اجلواب: إما أن املعىن: ونزداد علما 

والشك أنه كلما وجدت اآليات الدالة على صدق القائل ازداد علما بصدق القائل ؛ أو يكون أن قد صدقتنا ؛ 

، والعلم ال ينفي الشك والرتدد ؛ لكن أيهما أوىل اإلحسان م ظنا ونقول نعلم أي يزداد  بعضهم عنده تردد

أي أخربتنا بالصدق ؛ يقال (( ونعلم أن قد صدقتنا )) علما ؟ أو نقول لعل بعضهم عنده تردد ؟ األول أحسن 

(( ولقد صدقكم اهللا وعده إذ صدقة مبعىن أخربه بالصدق ؛ ويقال: صدقه مبعىن أتى مبا وعده به ، فقوله تعاىل: 

يعين تقتلونه ، مبعىن أتى مبا وعد به ؛ ويقال: صدقه ، إذا أخربه بالصدق وإن مل يأت ما  تحسونهم بإذنه ))

(( ونكون عليها من  ؛ ( صدقك وهو كذوب ) آله وسلم يف الشيطان:أخرب به كقوله صلى اهللا عليه و 

يف هذه اآليات   يعين نشهده بأعيننا من غري أن خنرب عنه ، وليس اخلرب كاملعينة . رابعالهذا أمر  الشاهدين ))

ني: وحي ووحي اهللا ينقسم إىل قسم (( إذ أوحيت ))فوائد؛ من فوائد اآليتني: إثبات وحي اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن  شرع ووحي إهلام ؛ فاألول يتعلق بالشرع والثاين يتعلق بالكون ؛ وقد مسعتم األمثلة يف التفسري .

(( يا أيها الذين آمنوا  عيسى عليه السالم له حواريون يعين أصحاب صفاء يف مودم ، اذكر آخر سورة الصف 

 صار اهللا ))ريين من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون نحن أنبن مريم للحوا كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى



هذه منقبة الشك للزبري لكن أبو بكر  ( إن لكل نبي حواري وحواريي الزبير بن العوام )وكما مسعتم احلديث: 

ال ومن فوائدها: أن اإلميان باهللا ال يتم إ ( لو كنت من أمتي خليال التخذت أبا بكر ) .رضي اهللا عنه قال له: 

( وقد بني النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن اإلميان هو: (( أن آمنوا بي وبرسولي )) باإلميان برسله ؛ كقوله: 

هذه األركان البد فيها البد منها يف  اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره )

ومن فوائدها: استجابة احلواريني ملا أوحي إليهم به ، حيث قالوا "  اإلميان فمن نقص منها واحدا مل يكن مؤمنا .

ومل يقل: بك ورسولك ؛ ألن  (( قالوا آمنا ))ومن فوائدها: جواز حذف املعلوم ؛ من أين ؟ من قوله:  آمنا " .

شروطا فقال هذا معلوم ؛ فاملطلق حيمل على املقيد إذا كان معلوما ؛ فإذا عقد اإلنسان عقدا وذكر عند اإلجياب 

اآلخر: قبلت أو قبلت البيت مثال ، قال: بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه سنة ؛ فقال: فبعت البيت ؛هل 

ومن فوائدها:  يثبت الشرط ؟ نعم يثبت ألن قوله البيع يعين ذا الشرط وإن مل يذكر ألنه معلوم من السياق .

( اللهم إني ويف الدعاء املأثور:  د بأننا مسلمون ))(( اشهجواز استثبات الشيء باإلشهاد عليه ؛ لقوله: 

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت اهللا ال إله إال أنت وأن 

ومن فوائدها: أن  هذا من أذكار الصباح واملساء على اخلالف يف ثبوت احلديث . محمدا عبد ورسولك )

ومل يقولوا: مؤمنون ؛ قالوا مسلمون فدل هذا على  (( آمنا واشهد بأننا مسلمون ))ه: اإلميان هو اإلسالم ؛ لقول

أن اإلميان هو اإلسالم ؛ وقد ذهب إىل هذا مجاعة من أهل العلم وقالوا ال فرق بني اإلسالم واإلميان واستدلوا 

المؤمنين فما وجدنا فيها غير  (( فأخرجنا من كان فيها منذه اآلية واستدلوا أيضا بقول اهللا تبارك وتعاىل: 

؛ ولكن هذا القول على إطالقه فيه نظر ؛ والصواب أن اإلسالم إذا أفرد دخل فيه اإلميان بيت من المسلمين )) 

(( قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا وإذا ذكر مع اإلميان صار له معىن آخر ؛ ويدل هلذا التفصيل قوله تعاىل: 

يعين مل يدخل لكن قريبا يدخل يعين " ملا " تفيد النفي  دخل اإليمان في قلوبكم ))ولما يولكن قولوا أسلمنا 

إذا كيف خنرج هذه اآلية ؟ خنرجها أم مجعوا بني اإلميان  (( ولما يدخل اإليمان في قلوبكم ))مع قرب املنفي 

  ا انقيادا تاما بأوامر اهللا ورسوله .واإلسالم فيكون اإلميان يف القلوب واإلسالم يف اجلوارح يعين أم آمنوا وانقادو 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن احلواريني مع كوم خلصا  (( إذ قال الحواريون ... )) .مث قال اهللا عزوجل: 

فإن قال قائل: لعل شريعتهم تبيح هلم أن ينادوا  .(( يا عيسى بن مريم )) عندهم شيء من اجلفاء ؛ لقوهلم: 

(( ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذه الشريعة فقد قال اهللا تعاىل:  نبيهم بامسه خبالف

: وليكن ذلك لكن هل من األدب أن خياطبوا عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم بامسه مع أم  قلنا ؟ ))

 أن ينادوه بوصف النبوة يريدون أن يدعوا اهللا هلم حبصول هذه املائدة أو األليق ماداموا يريدون أن يسأل اهللا



والرسالة ألنه أنصب وأقرب إىل إجابته ؟ اجلواب الثاين الشك ؛ على كل حال هذا اخلطاب الشك أن فيه شيئا 

 ومن فوائدها: أن هؤالء احلواريون يريدون من اآليات ما ميأل بطوم ؛ الدليل ؟ أول ما بدءوا باألكل من اجلفاء .

ماذا فعلوا ؟  (( ادخلوا الباب سجدا ))ا بدءوا فيشبه قول اليهود ملا قيل هلم: أو م (( نريد أن نأكل منه ))

دخلوا على أستاههم على أدبارهم يقولون: حنطة ، أمروا أن يقولوا: حطة يعين احطت عنا ذنوبنا ؛ لكن قالوا ال 

إخوان األصل واحد كلهم نريد شيئا ثانيا وهو ؟ مأل البطن ، حنطة ؛ هذا هؤالء يشبه هؤالء ؛ واألصل واحد يا 

   من بين إسرائيل فال عجب أن يكون سؤاهلم متقاربا .

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

قال اتقوا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مآئدة من المساء 

اهللا إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 

ئدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآية آالشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا م

من يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا ال أعذبه منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال اهللا إني منزلها عليكم ف

   . أحدا من العالمين ))

  

وسبق تفسريه ؛ وهل  (( وإذ أوحيت إلى الحواريين ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  هذا وحي إىل احلواريني أم ماذا ؟

  ثاين: مبعىن اإلهلام .فيه قوالن ؛ أحدمها أنه وحي إليهم بواسطة نبيهم عيسى ؛ ال

  أيهما أرجح ؟ ... ؛ فأضاف اهللا إىل عيسى وحيا شرعيا وأوحى إليهم وحيا قدريا .

   ما معىن احلواريون ؟ اخللص من أصحابه .

 (( هل تستطيع ربك ))، و  (( هل يستطيع ربك )) قوله تعاىل: (( هل يستطيع ربك )) فيها قراءتان قلهما ؟

.  

ها إشكال ما هو ؟ إن هذا ... ؛ ما هو اجلواب عن ذلك ؟ ... ؛ ما نقول: هل تستطيع على القراءة األوىل في

أن متشي معي ، أن تذهب معي ، االستطاعة مبعىن القدرة ؛ وجه آخر ؟ يعين عندهم إميان على القدرة العامة 

يطيعك ربك ؛  يعين هل (( هل يستطيع ربك ))لكن القدرة على شيء معني ؛ طيب هذا وجه ؛ الثاين ؟ معىن 

(( هل يستطيع يقولون ليس مبعىن القدرة بل مبعىن اإلطاعة ؛ يعين ؟ يعين إذا سألته: هل تستطيع سؤاله ؛ يعين 

  يعين هل جيب ، هذا اخلالصة هل جييب ربك ؛ من اإلطاعة مبعىن االنقياد .    ربك ))



؟ يعين هل تستطيع أن تسأل ربك ؛ ؟ ال إشكال ؛ ال إشكال أيش املعىن  (( هل يستطيع ربك ))على قراءة 

   وعلى هذا فال إشكال .

  

من فوائد هذه اآلية: أن وقوع الشيء  . (( قالوا نريد أن نأكل منها ... ))فوائد املستنبطة من قوله تعاىل: 

وهلذا أمثلة  ( ليس الخبر كالمعاينة )يعطي يقينا أكثر من خربه ؛ ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

( رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ومنها قول ابراهيم عليه الصالة والسالم: 

ومن فوائدها: أن آيات األنبياء يزداد ا تصديقهم  . (( وتطمئن قلوبنا ))نأخذ هذا من قوله:  ليطمئن قلبي )

(( : ثبوت اخلرب بالتواتر وكثرة املخربين ؛ لقوله:  ومنها .أي أخربتنا بالصدق  (( ونعلم أن صدقتنا ))؛ لقوله: 

وميكن أن يستدل ذا أيضا على أن الصحابة رضي اهللا عنهم قوهلم حق وحجة  ونكون عليها من الشاهدين ))

((   ألم شاهدوا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وشاهدوا آياته وأيقنوا ا أكثر منهم وفهموها أكثر من غريهم .

هو أن "  (( اللهم ربنا ))اإلعراب يف قوله:  قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ))

اهللا " منادى مبين على الضم يف حمل نصب ، و" رب " بدل أو عطف بيان وإن شئت فاجعله صفة نعتا ؛ 

(( خرب  (( عيدا ))و (( مائدة ))صفة لـاجلملة  (( تكون لنا عيدا ))ولكنه صار منصوبا ألنه مضاف ؛ وقوله: 

بدل لقوله" لنا " لكنه بإعادة حرف اجلر ... لكنه بإعادة  (( ألولنا وآخرنا ))وامسها مسترت ؛ وقوله:  تكون ))

 (( وآية؛ وقوله:  (( ألولنا وآخرنا ))العامل ؛ ألن قوله " لنا " يشمل األول واآلخر لكن هي تفسري يف قوله: 

اجلملة تدل على أن اهللا تبارك وتعاىل (( وأنت خير الرازقين )) ؛ وقوله:  (( عيدا ))ة على معطوف )) منك

فعل أمر ؛ لكن هل يقال يف األمر املوجه إىل اهللا إنه فعل أمر ؟ ال يقال  (( رزقنا ))موصوف ذا الوصف ؛ 

قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل ((  تأدبا مع اهللا ؛ ولكنه يقال فعل طلب أو فعل السؤال أو ما أشبه ذلك .

وجل أن ينزل  يعين قال عيسى بن مرمي مستجيبا لطلب هؤالء احلواريني سائال هللا عز علينا مائدة من السماء ))

حيتمل أن تكون العلو أو تكون السماء ... وهي السقف احملفوظ ،   (( السماء ))عليه مائدة من السماء ؛ و

أي نتذكرها كلما جاء وقتها ؛ ألن العيد اسم ملا يعود ويتكرر ؛ ومنها األعياد  )) (( تكون لنا عيدا كما سبق .

 الشرعية وهي: عيد الفطر ، وعيد األضحى ، وعيد األسبوع . 

 


